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บทน ำ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ซึ่งให้มีวิธีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบที่ก าหนด และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง กับปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายในภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ 2563  และสรุปเป็นรายงานผล 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองหาน และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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ส่วนที่  1 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563)  

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและ
ผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
มาตรา  287 วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 (3)  องค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองหาน  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ในรอบเดือน
เมษายน  ปีงบประมาณพ.ศ.2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์  
“เศรษฐกิจพอเพียง  เลี้ยงชีพพอดี  ประชาชนมีสุข” 

 2. พันธกิจ  
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

  2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
  3.ส่งเสริมด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

4.ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากหลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล

ต่อการพัฒนาโดยเป้าหมายสูงสุดคือ  ความต้องการของประชาชนและผลประโยชน์โดยรวมที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหานจะได้รับจึงก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา   
1.  แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 

อาคารสถานที ่
  2.  แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา 
  3.  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
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 3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา  
  1.  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
  3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา 
  1.  แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  แนวทางการพัฒนา 
  1.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   
  2.  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารส าหรับประชาชน 
  3.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานกีฬาและงานนันทนาการ 

4.  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา 

1.  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม บ ารุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา 
  1.  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข  
 3.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  แนวทางการพัฒนา 

1.  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 



3 

ส่วนที่  2 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ห้วงเดือนเมษายน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาต าบล  เป็นส่วนส าคัญใน 
การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จึงท าหน้าที่การ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561   ดังนี้ 
                   1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                   2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                   3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
2.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 2.1.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มี
อ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2. ก าหนดแบบสอบถามเพ่ือติดตามการประเมิน (ประเมินด้วยเกณฑ์ความพึงพอใจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ต่อการน าโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ไปปฏิบัติในเขตพ้ืนที่) 
  3.  ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  อย่างน้อย โครงการละหนึ่ง
ครั้ง ต่อปี    
  4.  ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในภาพรวมอย่างน้อย  ปีละ        
หนึ่งครั้ง 
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  5.  ก าหนดการรายงานผล  ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  6.  ก าหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้อง
ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ หรือ
บริบทในพ้ืนที่ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  และสรุปรายงานผล
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ทราบโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบล     
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่  ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดผลถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ของ
การด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่น และเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยใน
เดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยภำยใน 

๑๕ วัน และต้องปิดประกำศไว้ไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  วัน 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลท้องถิ่น 
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2.1.2  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม   

การประเมินผล  คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ 
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน   การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มี  2  แบบ  ดังนี้   

1.  การประเมินผลเชิงปริมาณ 
 เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้ งบประมาณในแต่ละ

โครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและจ านวนงบประมาณที่ ได้ใช้จ่าย
จริง 

2.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  
เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดย

การประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที ได้ก าหนดไว้ใน  แผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินการ
ประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น  ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการ
ด าเนินการในภาพรวมของโครงการ 

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

2.2  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
   2.2.1  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6  

ข้อ 28   ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้
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  ข้อ  29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  
ดังนี้ 
   (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
   (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

2.2.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบใน

ระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  ความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/

กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น  รายไตรมาส  รายงานให้ผู้บริหารทราบ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวม
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ในวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และตอ้งปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  ประกอบด้วย 

ประชากร (Population)  คือประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและ           
  กลุ่มตัวอย่าง(Sampling)  ในการเลือกกลุ่มตัวย่างในครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ต้องอาศัย
ทฤษฎีความน่าจะเป็น  โดยการ 

- เลือกตัวอย่างแบบสะดวกและบังเอิญ (Accicdent  Sampling)  คือไม่จ าเพาะเจาะจงว่าเป็น
ใครไม่ก าหนดเพศ  การศึกษา  อายุ  อาชีพ 

- จ านวนกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดไว้ก่อน  (Quota  Samling) คือกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ภายในเขต
โครงการเพื่อติดตามและประเมินผล 

- กลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง  (Purposive  Samlin)  คือผู้ที่จะตอบแบบสอบถามนั้นต้อง
เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือโครงการนั้นด าเนินการอยู่ 

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี ้
ครั้งที่   1   (เดือน  ตุลาคม 2562  – เมษายน  2563)  

       ครั้งที่   2    (เดือน  เมษายน 2563 – กันยายน  2563) 
2.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสาม
ปีและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่  หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่   อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   โดยใช้รายงาน 3  แบบตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก าหนดเป็นแนวทาง คือ ดังนี้ 

1. ให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
  1.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  1.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม 
     2. ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเป็นกรอบ
จัดท างบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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     3. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่านั้น) 
     4. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วน ามาจัดท าเป็น
งบประมาณ  (เฉพาะในช่องปี 2563) 
     5. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  หลังจากน าแบบสอบถามไปแจกให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่โครงการที่ด าเนินการนั้นๆ ตอบ
แบบสอบถามแล้วให้เก็บแบบสอบถามกลับคืนส่งให้ฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนงานและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
การจัดล าดับข้อมูล (การวิเคราะห์ข้อมูล)   
  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  งานวิชาการแผนงานและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหาน จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับกลับคืนมา 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากเป็นการติดตามและประเมินผลในเชิ งปริมาณ  เกณฑ์ที่ใช้วัด ใช้
เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive)  โดยการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรมเชิงสถิติ (SPSS)  

เกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ระดับความพึงพอใจมาก 
- ระดับความพึงพอใจ 
- ระดับความไม่พึงพอใจ 

กานน าเสนอรายงานผล 
 การน าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  โดย
จัดท าการรายงานผลการติดตามเชิงพรรณนาในรูปแบบตารางต่างๆ เพ่ือดูง่ายและแสดงรายละเอียดในประเด็น
ค าตอบต่างที่ได้จากแบบสอบถามของประชาชนครบทุกค าถาม ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและเมินผลของคณะกรรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้วรวบจัดท าเป็น    
รูปเล่ม เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนต่อไป 
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 ส่วนที่ 3  
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง    แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง   หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ 
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

/   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

/   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

/   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น /   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /   
19.  มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ /  
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง   :   แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน  
ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ห้วงเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

13 23,502,000 14 24,244,700 73 79,045,200 73 79,045,200 73 79,045,200 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

7 2,257,000 7 2,257,000 9 3,257,000 9 3,257,000 9 3,257,000 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 21 995,000 22 1,000,000 24 1,635,000 24 1,635,000 24 1,635,000 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

24 7,757,000 25 8,307,000 33 11,107,000 32 10,807,000 32 10,807,000 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7 2,550,000 7 2,550,000 7 2,600,000 7 2,600,000 7 2,600,000 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

13 885,000 13 885,000 15 1,285,000 15 1,285,000 15 1,285,000 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

11 1,610,000 12 1,610,000 12 1,610,000 12 1,610,000 12 1,610,000 

รวม 11 1,610,000 12 1,610,000 12 1,610,000 12 1,610,000 12 1,610,000 
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4.รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.หนองหาน มีดังนี้ 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านหนองหาน ต าบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
113,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านหนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี (สายทางคุ้มหนองจ้อ-บ้านหนองหาน 
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหาน) 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
187,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
บ้านหัวเชียง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
350,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
บ้านหนองบ่อ ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
300,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 
บ้านโสกหมู ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
88,000.00 

ด าเนินการแล้ว  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านยาง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
200,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านหนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
300,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านหนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
380,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

9. โครงการก่อสร้างวางรางระบายส าเร็จรูป รับแรงดึง 
หมู่ที่ 16 บ้านโสกหมู ต าบลหนองหาน อ าเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
147,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

10. โครงการก่อสร้างวางรางระบายส าเร็จรูป รับแรง
ดึง หมู่ที่  2 บ้านหนองหาน ต าบลหนองหาน อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
113,700.00 

ด าเนินการแล้ว  

11. โครงการก่อสร้างวางรางระบายส าเร็จรูป รับแรง
ดึง หมู่ที่ 5 บ้านม่วง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
300,000.00 

ด าเนินการแล้ว  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

12. โครงการก่อสร้างวางรางระบายส าเร็จรูป รับ
แรงดึง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ ต าบลหนองหาน 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
500,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

13. โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 17 บ้านยาง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
392,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

14. โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านเชียงงาม ต าบลหนองหาน อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
355,500.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

15. โครงการซ่อมแซมคันคูล าห้วยดาน หมู่ที่ 17  
ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
493,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

16. โครงการถางป่าขุดตอล าห้วยยาง หมู่ที่ 12 
บ้านม่วง ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
40,000.00 

ด าเนินการแล้ว  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านม่วง ต าบลหนองหาน อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
300,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

18. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านยาง  
ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
180,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

19. โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์สินด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/อาคารสถานที่ 
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  

กองช่าง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
1,700,000.00 

ด าเนินการแล้ว 

895,500 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจวิถีพอเพียงสู่
ชุมชน และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหาน 

ส านักปลัด  
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
350,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

กองส่งเสริมการเกษตร 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
10,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

3.การพัฒนาด้านสังคม 
1. อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด  
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
20,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ 

ส านักปลัด  
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
40,000.00 

ด าเนินการแล้ว 
19,925.00 

 

3. อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน ประชารัฐร่วม
ใจ ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 

ส านักปลัด 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
5,000.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

4. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER 1) กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
20,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

5. โครงการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
30,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

6. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
100,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
30,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

8. โครงการ อบต.หนองหาน ท้องถิ่นไทย ห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
50,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอหนองหาน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอหนองหาน (ศป.ปส.อ.)
จังหวัดอุดรธานี 

ส านักปลัด 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
30,000.00 ด าเนินการแล้ว 

 

10. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
13,455,600.00 

ด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้น 

 

11. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
4,358,400.00 

ด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้น 

 

12. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
72,000.00 

ด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้น 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา  
1. โครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ 
ในวันส าคัญ 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
100,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
30,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
1,124,200.00 

ด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้น 

 

4. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
100,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

5. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
2,304,000.00 

ด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้น 

 

6. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
300,844.00 

ด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้น 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา  
7. โครงการจัดงานส่งเสริม สนับสนุนเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
20,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

8. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
30,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

9. โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดี
มรดกโลกบ้านเชียง 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
50,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

10. โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณี
ประจ าปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 

กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
15,000.00 

ด าเนินการแล้ว  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กองส่งเสริมการเกษตร 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
100,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

2. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน กองส่งเสริมการเกษตร 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
100,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

3. โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กองสาธารณสุขฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
100,000.00 

ด าเนินการแล้ว  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

6.การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 

1. โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กองสาธารณสุขฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
50,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

2. โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุขฯ 
เงนิรายได้/รัฐ

จัดสรร 
60,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

3. โครงการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
340,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

4. โครงการส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 

กองสาธารณสุขฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
6,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

5. โครงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรค COVID-
19 

กองสาธารณสุขฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
361,700.00 

ด าเนินการแล้ว ตั้งเป็นรายการใหม่ 

6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ า 
สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ าเสียในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
20,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

7. โครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ สถานที่ บ่อขยะ 
อบต.หนองหาน หมู่ที่ 9 ต.หนองหาน อ.หนองหาน 
จ.อุดรธานี 

กองสาธารณสุขฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
400,000.00 

ด าเนินการยังไม่
เสร็จสิ้น 
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

7.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. โครงการปรับปรุง เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาต าบล 

ส านักปลัด 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
20,000.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองหาน 

ส านักปลัด 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
350,000.00 

ด าเนินการแล้ว โอนเพิ่ม 

122,000 

3. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(โครงการปรับปรุงต่อเนื่อง) 

กองคลัง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
100,000.00 

ไม่ได้ด าเนินการ  

4. โครงการส ารวจฐานภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
70,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

5. โครงการเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีอ าเภอหนองหาน ส านักปลัด 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
8,000.00 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

6. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ส านักปลัด,กองคลัง,กอง

การศึกษาฯ,กองสวัสดิการ
สังคม 

เงินรายได้/รัฐ
จัดสรร 

55,000.00 
ด าเนินการแล้ว  
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ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งท่ีมา งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
สถานะการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

7.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

7. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ส านักปลัด 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
150,000.00 

ด าเนินการแล้ว ต้ังเป็นรายการ
ใหม่ 

8. โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
15,800.00 

ด าเนินการแล้ว  

9. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ

,กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
51,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

10. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ

,กองสวัสดิการสังคม 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
32,000.00 

ด าเนินการแล้ว  

11. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน กองช่าง,กองการศึกษาฯ 
เงินรายได้/รัฐ

จัดสรร 
15,000.00 

ด าเนินการแล้ว  
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5. สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่
ปีเฉพาะ 

 ปี 2563 

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณและโครงการตาม
แผนด าเนินงาน งบประมาณ

ประจ าปี 2563 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ
เสร็จสิ้นแล้วใน
ปีงบประมาณ 

2563 (ตามยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
2561-2565) 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ
เสร็จสิ้นแล้วใน
ปีงบประมาณ 

2563 (ตามแผนการ
ด าเนินงาน) 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 73 19 16 16 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 2 1 1 
3.การพัฒนาด้านสังคม 24 12 6 6 
4.การพัฒนาด้านการศึกษา 33 10 8 8 
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 3 3 3 
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 7 2 2 
7.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 12 11 7 7 

รวมทั้งสิ้น 173 64 43 43 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
64x100 = 100% 

               64 
43x100 = 24.85% 

          173 
43x100 = 67.18% 

          64 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 2563  ยอด ณ  31  มีนาคม 2563 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน (โครงการ) งบประมาณ 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ        

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เบี้ยยังชัพผู้พิการ  /  1,628,000 1,658,400 
2. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ  /  6,196,200 6,193,000 
3. เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์  /  28,500 27,500 
3. ค่าตอบแทน ผดด.  /  349,426 239,130 
4. เงินเดือนครู ผดด.  /  279,360 279,360 
5. ประกันสังคม ผดด.  /  23,904 11,952 
6. ค่าจัดการเรียนการสอน  /  110,700 110,600 
7.สวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร 

  / - - 

รวมทั้งสิ้น 8,616,090 8,519,942 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :  แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน                                                                                                                                                           
2.  วัน / เดือน / ปีที่รายงาน             เมษายน  2563                      

ส่วนที่ 2    ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2563 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่บนแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ด้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 73 16 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1 
3.การพัฒนาด้านสังคม 24 6 
4.การพัฒนาด้านการการศึกษา 33 8 
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 3 
6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 2 
7.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 12 7 

รวม 173 43 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 72.50% 25% 2.50% 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              77.50% 20.36% 2.14% 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            75.00% 21.79% 3.21% 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 77.86% 19.64% 2.50% 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 75.71% 19.29% 5.00% 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20.00% 17.86% 19.64% 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 76.07% 20.00% 3.93% 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 77.14% 19.64% 3.21% 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 76.43% 22.50% 1.07% 

ภาพรวม 76.31% 20.67% 3.02% 
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5.  ผลการด าเนินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (จากการส ารวจข้อมูล  280  ชุด จากประชากร 12,026 คน         
คิดเป็นร้อยละ 2.32%) 
 

ประเด็น 
ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.11 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              9.16 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            9.23 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 9.07 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.99 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.02 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.74 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.86 

ภาพรวม 9.02 
 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

- - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง(จากการส ารวจข้อมูล  280  ชุด) 
ประเด็น ความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.08 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            9.25 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 9.10 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.01 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.05 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.20 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.84 

ภาพรวม 9.03 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

- - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม  

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง(จากการส ารวจข้อมูล  280  ชุด) 
 

ประเด็น ความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.84 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              8.83 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            9.29 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 9.20 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.14 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.10 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.25 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.32 

ภาพรวม 9.12 
 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

- - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง(จากการส ารวจข้อมูล  280  ชุด) 
 

ประเด็น ความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.14 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              9.14 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            9.17 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 9.17 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.04 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.09 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.76 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.86 

ภาพรวม 9.05 
 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

- - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง(จากการส ารวจข้อมูล  280  ชุด) 
 

ประเด็น ความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.18 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              9.16 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            9.24 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 9.20 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.08 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.15 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.87 

ภาพรวม 9.12 
 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด 

- - - - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง(จากการส ารวจข้อมูล  280  ชุด) 
 

ประเด็น ความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.09 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              9.09 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            9.16 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 9.09 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.01 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.01 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 9.07 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.17 

ภาพรวม 9.08 
 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด         

- - - -  
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง(จากการส ารวจข้อมูล  280  ชุด) 
 

ประเด็น ความพึงพอใจ 
(เต็ม ๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.11 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                                              9.03 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            9.22 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ 8.76 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.65 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.30 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.74 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.24 

ภาพรวม 8.88 
 

 
 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม / ลด         

- - - -  
     

 
 
 
 



ส่วนที่  4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ 

 
1.  จากผลสรุปการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  จ านวนท่ีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  มีจ านวนท้ังสิ้น  173  โครงการ  โครงการท่ีได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ 2563  จ านวน  43  โครงการ  เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้  
24.85   ซึ่งสรุปได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยไม่ถึงร้อยละ  60   
2.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการพิจารณา คัดกรองโครงการที่
สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานมีอยู่จริง  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
3.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมพัฒนา
ท้องถิ่นได้ท าความเข้าใจกับการน าโครงการท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
รวบรวมจากทุกภาคส่วนในต าบลหนองหาน และหน่วยงานราชการ  โดยให้ทางคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ชี้แจงถึงความสอดคล้องของการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และงบประมาณท่ีองค์กรสามารถด าเนินการได้จริง 
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